STATUT KOŠARKARSKEGA KLUBA ŠENČUR

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1 Uradni list RS, št. 64/2011) je občni zbor
Košarkarskega kluba Šenčur dne 9. 9. 2019 sprejel naslednji

STATUT KOŠARKARSKEGA KLUBA ŠENČUR
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Košarkarski klub Šenčur (v nadaljnjem besedilu: klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno
združenje fizičnih oseb, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s športno rekreativno dejavnostjo in telesno
vzgojo.
2. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava. Sedež kluba je na naslovu: Športna dvorana Šenčur, Pipanova
cesta 43, 4208 Šenčur. Klub zastop predsednik kluba z neomejenimi pooblastili.

3. člen
Klub ima svoj pečat. Pečat kluba je okrogel, premera 2,5 centimetra in ima na sredini košarkarski koš
z košarkarsko žogo, na zunanjem robu ima napis KOŠARKARSKI KLUB ŠENČUR. Klub ima tri žige, ki
imajo zaporedne številke 1, 2 in 3.

4. člen
Klub lahko sodeluje tudi z drugimi zvezami, društvi in klubi v Republiki Sloveniji, ki delujejo na
področju športa in ki prispevajo k razvoju športne dejavnosti. Klub lahko samostojno sodeluje ali se
včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen
Delo kluba in njegovih članov je javno. Klub svoje člane obvešča:
➢ s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba in
➢ preko sredstev javnega obveščanja.
Klub obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne, da organizira okrogle
mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov,
organizacij ter predstavnike javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in o delu kluba je
odgovoren predsednik kluba.
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2. NAMEN IN CILJI KLUBA
6. člen
Namen kluba je vzpodbujati in organizirati košarko in športno rekreativno dejavnost s tem, da:
➢ skrbi za množičnost in popularizacijo košarke in športno rekreativne dejavnosti med občani,
predvsem med mladino, ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegne v članstvo,
➢ skrbi za razvoj in kvaliteto vrhunskih tekmovalcev in
➢ seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja kluba.

7. člen
Klub bo na nepridobitni način opravljalo naslednje naloge oz. dejavnosti:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in drugih prireditvah,
z dajanjem pobude in pomočjo pri ustanavljanju in razvoju novo nastalih klubov,
s prirejanjem tekmovanj,
z organizacijo tečajev za mladino in začetnike;
s prirejanjem športno zabavnih prireditev;
s strokovno razvojnimi in drugimi nalogami, ki jih združuje v okviru ustanovljene športne zveze ali
druge oblike povezovanja športnih klubov, društev in
➢ skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov in drugo.
Kot pridobitne dejavnosti bo klub opravljal sledeče dejavnosti, ki so v skladu s Standardnimi
klasifikacijami dejavnosti SKD 2008:
R 93.130 obratovanje fitnes objektov
R 93.110 obratovanje športnih objektov
R 93.190 druge športne dejavnosti
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
I 56.290 druga oskrba z jedmi in
I 56.300 strežba pijač

3. ČLANSTVO
8. člen
Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki se ljubiteljsko ali aktivno ukvarja z
košarko. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba mora upravnemu odboru
predložiti pristopno izjavo, v kateri izraža željo postati član kluba, se zaveže, da bo deloval v skladu s
statutom kluba in plačal članarino.
V klub se lahko včlanijo tudi mladoletniki do 15. leta. Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega
7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo zakoniti zastopnik.
Za mladoletne osebe od 7. do 15. leta starosti je potrebno pisno soglasje zakonitega zastopnika.
Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.
Klub ima redne in častne člane.
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9. člen
Pravice članov kluba so:
➢ da volijo in so izvoljeni v organe kluba in
➢ da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba, da so seznanjeni s
programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov kluba so:
➢
➢
➢
➢
➢

da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanjuciljev in nalog kluba,
da redno plačujejo članarino,
da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane kluba in
da varujejo ugled kluba.

10. člen
Članstvo kluba preneha:
➢
➢
➢
➢

s prostovoljnim izstopom,
z izključitvijo,
z črtanjem in
s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana črta iz
članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. O izključitvi člana iz
kluba odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki
ga sprejme upravni odbor.

4. ORGANI KLUBA
11. člen

Organi kluba so:
➢
➢
➢
➢

občni zbor,
upravni odbor,
nadzorni odbor in
disciplinska komisija.
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12. člen
Občni zbor Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi redni člani. Občni zbor je lahko
redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor se skliče po
sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov kluba. Upravni
odbor je dolžan sklicati občni zbor v roku 30. dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor
izredni občni zbor ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni
red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi, za katero je bil sklican.

13. člen
O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 14
dni pred sklicem. Seznanjeni so z vabilom na oglasni deski, spletni strani kluba ali osebnim vabilom na
mesto, kjer ima član stalno bivališče. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po poteku tega časa je občni zbor
sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na
samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

14. člen
Naloge občnega zbora:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

sklepa o dnevnem redu,
sprejema, spreminja statut in druge akte kluba,
sprejema program dela kluba,
sprejema finančni načrt in zaključni račun,
voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega in
nadzornega odbora in disciplinske komisije,
odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji kluba,
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
sklepa o prenehanju kluba in
imenuje častne člane.

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani izvršnemu odboru, ki
ga za občni zbor imenuje upravni odbor najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora. O delu občnega
zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

15. člen
Upravni odbor Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo kluba med dvema občnima zboroma po programu in sklepih,
sprejetih na občnem zboru.
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Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Upravni odbor šteje 7 članov. Sestavljajo
ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in trije izvoljeni člani. Upravni odbor ima lahko tudi
izvoljene nadomestne člane, ki imajo glasovalno pravico v primeru, ko na seji ni(so) prisoten(ni)
izvoljen(i) član(i) upravnega odbora.
Upravni odbor lahko sam z večino glasov medse sprejme dodatno maksimalno 3 člane UO, ki
zastopajo interese sponzorjev.
Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj dvakrat letno. Mandatna doba članov upravnega odbora
je 4 leta.

16. člen
Naloge upravnega odbora so:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

sklicuje občni zbor,
skrbi za izdelavo in izvrševanje programa dela kluba,
pripravlja predloge aktov kluba,
pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni
zbor,
opravlja zadeva v zvezi z evidenco članstva
potrjuje akte kluba, ki so pomembni za nemoteno in strokovno delo kluba in
odloča o nakupu in odsvojitvi premičnin,
odloča o višini letne članarine

17. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik
kluba. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe
sprejema z večino glasov prisotnih članov. Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog
imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije
so lahko člani kluba. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko klub
povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

18. člen
Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom kluba.

19. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor nadzira delo upravnega odbora in drugih izvršilnih organov kluba ter opravlja nadzor
nad finančno materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru,
kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli
občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem
člani upravnega odbora in drugih izvršilnih organov. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne
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morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Veljavne sklepe
sprejema z večino prisotnih. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.
20. člen
Disciplinska komisija
Člane disciplinske komisije voli upravni odbor za dobo 4. let oz. za dobo dela upravnega odbora.
Člane disciplinske komisije sestavljajo trije člani. Člani izmed sebe volijo predsednika. Sestajajo se po
potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba. Disciplinska komisija je sklepčna, če sta na
seji prisotna vsaj dva člana komisije. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Disciplinska
komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga
sprejme oz. potrdi ob začetku svojega mandata.

21. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:
➢
➢
➢
➢

kršitve določb statute kluba,
nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,
neizvrševanje sklepov organov kluba,
dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba (prihod na treninge, tekme ali sestanke, ipd. pod
vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc mamil),
➢ namerno poškodovanje klubske lastnine,
➢ neredno prihajanje na treninge in
➢ motenje treningov, sestankov in dela kluba.

22. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče
disciplinska komisija, so:
➢ opomin,
➢ javni opomin in
➢ izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot
drugostopenjski organ.

23. člen
Predsednik kluba
Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub pred državnimi organi in organizacijami v državi in tujini.
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.
Predsednik kluba je odgovoren za delovanje kluba v skladu s tem statutom in pravnim redom
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.
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24. člen
Podpredsednik kluba Podpredsednika kluba izvoli občni zbor za dobo 4. let oz. največ za dobo, za
katero je imenovan predsednik kluba.
Podpredsednik kluba ima po tem statutu sledeča naloge:
➢ podpisovanje in prekinitev pogodb z igralci, izdajanje izpisnic igralcev in urejanje dokumentacije v
zvezi z registracijo igralcev pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS),
➢ odgovornost do pravilnega finančnega poslovanja kluba v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji,
ki izhajajo iz podpisanih pogodb oz. urejanja statusov igralcev,
➢ potrjuje programe dela mladih ekip in članske ekipe ter spremlja njihovo realizacijo med letom.
Podpredsednik kluba zastopa klub v odsotnosti predsednika na podlagi pisnega pooblastila
predsednika kluba ali upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren predsedniku kluba, občnemu
zboru in upravnemu odboru.

25. člen
Tajnik kluba
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba
skrbi tajnik kluba, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
Tajnik kluba opravlja sledeča dela:
➢ piše zapisnike sej, vabila, sklepe, ipd. in jih posreduje v pregled in podpis pristojnim v klubu,
➢ kontaktira z Košarkarsko zvezo Slovenije oz. drugimi institucijami glede pogojev in načina
tekmovanja ekip npr. licenciranje igralcev, prijavnica za tekmovanja, pregled ali posredovanje
poročil sodniškim in drugim organizacijam in
➢ opravlja druga administrativna dela v klubu.

5. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
26. člen
Viri dohodkov:
➢
➢
➢
➢

članarina,
darila, volila,
dohodek iz dejavnosti kluba iz naslova materialnih pravic,
dohodek od gostinske dejavnosti za svoje člane in dohodki, doseženi s športno zabavnimi
prireditvami,
➢ prispevki sponzorjev, donatorjev in
➢ javna sredstva.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je
nična.
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27. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme
občni zbor. Na rednem občnemu zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun
kluba.

28. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba oziroma po pooblastilu predsednika
podpredsednik ali blagajnik kluba. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi
predpisi s tega področja. Klub ima svoj transakcijski račun pri banki, ki ima pooblatilo za delovanje od
Banke Slovenija.

29. člen
Blagajnik kluba Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančnem
in materialnem poslovanju ter računovodstvu, v katerem klub tudi določi način vodenja in
izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladi z
računovodskimi standardi za klube.
Delo blagajnika je javno.
Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.
Blagajnik za svoje delo odgovarja upravnemu odboru. Za strokovno pomoč lahko klub najame
finančno inštitucijo, ki pomaga blagajniku pri opravljanju dela.

30. člen
Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventarno knjigo, ki se
vodi v skladu s Pravilnikom o rednem letnem popisu.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično
premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občni zbor.

31. člen
Klub ima lahko tudi častne člane.
Naziv častnega člana lahko dobi član kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba.
Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Častni člani so lahko tudi
nečlani, vendar pri delu organov ne morejo odločati.
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32. člen
Klub ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki
klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Razmerje z njimi se uredi s pogodbo.
Sponzorji ali donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah upravnega odbora ali na občnem
zboru, nimajo pa pravice glasovanja.

6. PRENEHANJE KLUBA
33. člen
Klub preneha:
➢
➢
➢
➢

po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov ali po samem zakonu o društvu,
zaradi spojitve z drugimi klubi ali društvi,
zaradi pripojitve k drugemu klubu ali društvu; s stečajem in
na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

34. člen
Klub lahko sprejme sklep o prenehanju. Za tak sklep mora glasovati najmanj polovica + 1 član na
občnemu zboru navzočih članov.
Po samem zakonu klub preneha, če dejansko preneha obstajati, oziroma če s svojim delovanjem meri
na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni,
verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo sovraštvo in
nestrpnost, oziroma spodbuja k nasilju in vojni.
Prenehanje v teh dveh primerih ugotovi pristojni organ z odločbo. V teh dveh primerih se premoženje
prenese k pravnemu nasledniku ali drugi sorodni organizaciji. Javna sredstva se vrne v proračun.
Klub lahko tudi sprejme sklep o pripojitvi k drugemu klubu ali društvu ali o spojitvi z drugimi klubi ali
društvi. V teh dveh primerih pa preide premoženje kluba na klub ali društvo, h kateremu bi se klub
pripojil, oziroma na klub ali društvo, ki bi nastal s spojitvijo z drugimi klubi ali društvi.
Če je klub dalj časa plačilno nesposoben, se nad njim lahko opravi stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo.

35. člen
Ta statut je sprejel občni zbor KK Šenčur dne 09.09.2019 in velja takoj, uporabljati pa se začne, ko ga
potrdi pristojni organ. Z dnem veljavnosti tega statuta preneha veljati statut z dne 19.09.2012.

Šenčur, 09.09.2019

TAJNIK:
Bogdan Perdan

žig

PREDSEDNIK:
Miha Kravanja
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